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MARE/PARE DELEGAT/DA DE CLASSE 
 

Des de l'escola volem impulsar la figura de la mare/pare DELEGATS/DES 
DE CLASSE. 
 
Un delegat o delegada de classe és la mare o pare que s'ofereix de forma 
voluntària a exercir aquest paper. 
 
L'elecció de  la mare o pare delegat de classe es farà cada començament de 
curs dins  les reunions de pares i mares que fan les tutores i tutors. 
 

La figura dels delegats de classe és molt important, doncs han de ser el vincle 
de comunicació obert de manera permanent i directe entre les famílies d'una 
classe i els òrgans de direcció de l'AMPA i de l'escola. 
 
Funcions les famílies delegades de classe: 

1. Mantenir contacte directe amb el mestre tutor o la mestra tutora de la 
seva classe amb els següents objectius: 

 Rebre informació dels objectius generals i de les activitats que es 
duguin a terme amb el grup classe. 

 Transmetre les inquietuds i interessos de les famílies del grup. 
2. Mantenir informat les famílies del seu grup classe, en base a tot allò que 

es determini des d'un òrgan competent (AMPA, Consell Escolar, 
Claustre, Direcció..). 

3. Motivar les famílies del seu curs amb la finalitat de millorar la seva 
participació a l'escola i integrar-los en la dinàmica del centre: reunions, 
comissions, xerrades... 

4. Col·laborar estretament amb les famílies de la Junta de l'AMPA en tots 
aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla de curs, acordant la 
fórmula de participació que millor s'adapti a la realitat de cadascú: 
cavalcada de reis, festa sisè, festa P3, bricoescola, etc.  

5. Mantenir informada la junta de l'AMPA de totes aquelles quotidianitats 
sorgides de la seva classe i que el propi delegat/da valori que pot ser 
d'interès per una majoria: funcionament del menjador, acollida, activitats 
extraescolars.... 

6. Tenir cura de la recepció i organització de la informació que els sigui 
facilitada, tan per part dels òrgans del centre (Consell Escolar, Equip 
directiu, AMPA...) com del respectiu tutor o tutora de la seva classe. S'ha 
de garantir la privacitat de la informació. 

7. Col·laborar, en la mesura del possible, en les activitats de caràcter 
extraordinari, tan si són proposades pel mestre, com si ho són pels 



pares o pels alumnes: acompanyament a sortides, formació dels pares i 
mares, tallers educatius... 

8. Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin. 
 
NO els hi correspon: 

1. Intervenir en temes individuals d'un alumne i/o els seus pares amb el 
tutor. 

2. Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen a les i els 
mestres, com a professionals de l'educació, i que, en tot cas, seran 
tractades en Consell Escolar o per altres vies, si s'escau. 
 

 
Protocol d'un/a delegat/a de classe en cas de rebre alguna queixa o 
proposta: 
 

1. Quan una mare o pare s'adrecen a la delegada o delegat de classe, és 
molt important que se sentin acollits i escoltats, segur que per a ells el 
tema és important. En qualsevol cas el delegat/da ha de fer filtre, en el 
ben entès que no podem destorbar la feina dels mestres 
contínuament i, per tant, ha de valorar si la queixa o proposta és 
objectivament gestionable, o es pot resoldre amb una xerrada amb els 
pares. 

2. Davant una proposta o preocupació, el delegat ho posarà en 
coneixement de l'AMPA i/o de l'Equip Directiu. 

3. Col·laborar en la mesura del possible en les activitats de caràcter 
extraordinari proposades per la tutora o el tutor, pels pares o mares dels 
alumnes. 

4.  A les reunions de famílies delegades ha d'assistir un membre de l'AMPA 
fent de coordinador i d'enllaç amb la direcció del Centre. 

 
Les famílies delegades es comprometen a acceptar i respectar les funcions i 
protocols dels pares i mares delegats, consensuats per l'AMPA, la Direcció del 
Centre i la Junta de Delegats. 
 
 
Acceptació del càrrec mare/pare delegada/at de classe. 
 
En/na_______________________________________amb DNI____________ 
 
com a mare/pare de l'alumne/a_______________________________ , del 

curs____________. 

 
Accepto el càrrec de DELEGADA/AT pel curs 2018/19. 
 
 
Signatura 
 
 
 
                                           
 
 
                                         Barberà del Vallès, a ........ de........................ de 20... 


